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На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10), те члана 71. и 72. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Миловановић Дејана из Бањалуке, заступаног по пуномоћнику Диљевић Бошку, адвокату из 
Бањалуке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука, у вези са правом на напајање електричном енергијом, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 152. редовној сједници, одржаној 03.09.2020. године, у 
Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Миловановић Дејана из Бањe Луке од 03.06.2020. године, у вези са 
тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са правом на 
напајање електричном енергијом пословног простора који се налази у Улици Младена 
Стојановића број 26 Ц у Бањој Луци, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Поднеском од 03.06.2020. године, Миловановић Дејан из Бањалуке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: 
противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно 
у вези са правом напајање његовог пословног простора који се налази у Улици Младена 
Стојановића број 26 Ц у Бањалуци. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да је, на 
основу уговора о купопродаји од 27.04.2018. године, постао власник пословног простора, те 
да је дана 30.01.2020. поднио захтјев за издавање електроенергетске сагласности, будући да 
је објекат био искључен са мреже у периоду дужем од пет године, како се наводи у захтјеву. 
Противна страна није поступила по захтјеву за изавање електроенергетске сагласности, 
условљавајући плаћање дуга за утрошену електричну енергију у износу од 8.596,57 КМ, од 
претходног власника објекта. На приговор подносиоца, противна страна је одговорила у 
писаној форми, да се не може удовољити његовом захтјеву, јер је на овом мјерном мјесту 
била регистрована Миловановић Весна, као крајњи купац, и да на дан 21.05.2020. године  
има дуг у износу од 8.596,57 КМ. Из наведених разлога подносилац тражи да му се омогући 
поновно прикључење пословног простора на електродистрибутивну мрежу и закључење 
уговора о снабдијевању. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-250-2/20 од 
10.6.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве 
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документације. Регулаторна комисија је, дана 19.8.2020. године, примила изјашњење 
противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, 
наведено да се захтјев подносиоца односи на поновно прикључење пословног простора на 
електродистрибутивну мрежу које се налази у Улици Младена Стојановића број 26 Ц у 
Бањалуци. Противна страна наводи да је, дана 02.12.2013. године, мјерно мјесто ЕД број: 
85023893 под називом “Bravo Company“ д.o.o, принудно одјавила, јер је на овом мјерном 
мјесту постојао дуг за утрошену електричну енергију у износу од 8.586,39 КМ, а као крајњи 
купац, била је регистрована Миловановић Весна. Противна страна даље наводи да је 
покренула судски поступак за наплату наведеног дуга, те да је дана 31.03.2014. године 
Окружни привредни суд у Бањалуци донио пресуду којом се обавезује тужени “Bravo 
Company“ д.o.o да исплати износ од 6.341,40 КМ, на име дуга по основу испоручене 
електричне енергије на мјерном мјесту у пословном простору у Улици Младена Стојановића 
број 26 Ц у Бањалуци и камату у износу од 1.706,63 КМ, за период од 31.08.2008. до 
31.07.2014. године, све у року од 30 дана од дана достављања пресуде, под пријетњом 
принудног извршења. Дана 25.04.2019. године, на захтјев противне стране, Окружни 
привредни суд у Бањалуци је доставио Актуелни извод из судског регистра из кога се види 
да је, као оснивач субјекта“Bravo Company“ д.o.o, уписан Миловановић Дејан, те да на дан 
23.05.2018. године према Извјештају Централне банке БиХ, ово правно лице има рачуне код 
одређених банака са статусом “угашен“ или “блокиран“. Након што се подносилац захтјева, 
дана 30.01.2020. године, обратио противној страни са захтјевом за прикључење, противна 
страна наводи да је подносиоцу захтјева доставила одговор у којем га је упознала да је 
потребно да плати дуг за утрошену електричну енергију у износу од 8.586,39 КМ на 
наплатном броју 19844118 да би му издали електроенергетску сагласност и омогућили 
прикључење пословног простора на електродистрибутивну мрежу. У изјашњењу је наведено 
да је Миловановић Дејан, уз захтјев доставио и Уговор о купопродаји од 27.04.2018. године, 
на основу кога је постао власник пословног простора у Улици Младена Стојановића број 26 Ц 
у Бањалуци, а да је продавац била Миловановић Весна, бивша супруга подносиоца захтјева. 
Дана 04.05.2020. године подносилац захтјева је доставио приговор, а противна страна је 
21.5.2020. године доставила одговор и поучила га, да уколико није задовољан одговором, 
може да се обрати Регулаторној комисији. 

Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, 
оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и 
потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и 
додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 152. 
редовној сједници, одржаној 3. септембра 2020. године, у Требињу, донијела закључак да се 
овај спор рјешава у скраћеном поступку.  

Правна поука:  На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији 
и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања. 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                         


